
foar 4000 euro of sa, ferbouwe it ding, en
ferkeapje faak mar ien soart produkt. It is
hiel oersichtlik.” Wel heeft Rusticus, samen
met andere foodtruckeigenaars te maken
met stijgende prijzen zoals die van melk en
ook de bakjes zijn 2,5 keer zo duur gewor-
den. Bovendien moet het bedrijf na twee
jaar stilliggen weer opstarten. ,,It is superfijn
dat it wer kin, mar it wie wol echt wer efkes
der ynkomme hear,” zegt Rusticus.

De vorige twee seizoenen heeft hij ge-
werkt in de specialistische schoonmaak en
de bouw om de vaste lasten te kunnen beta-
len. Rusticus is nu dan ook voorzichtig weer
naar de toekomst aan het kijken. ,,Earst
moatte we dit seizoen mar oansjen, hoe’t we
wer op it âlde nivo komme kinne. We hawwe
der mei ús allen echt wol in dreun fan hân.”

CAMIËL VALLADARES (44)
Eigenaar van Señor Churro Camiël Vallada-
res (44) heeft twee foodtrucks en geen mak-
kelijke periode achter de rug. Zo had hij,
naast de coronaperikelen, een paar weken
geleden nog een grondstofprobleem door de
schaarste aan zonnebloemolie. Deze zomer
is Valladares weer zodanig volgeboekt dat hij
zelfs een klus voor het koningshuis af moest
zeggen. Van de groei in foodtrucks merkt hij
in de praktijk niet veel: ,,Evenementen zijn
er altijd wel naar op zoek.”

Valladares begon zeven jaar geleden
met een churrostand op de kerstmarkt
op het museumplein in Amsterdam.
Met zijn vrouw en kind verhuisde hij
een aantal jaren geleden van Amstel-
veen naar Leeuwarden. In 2019 be-
gon Valladares als zelfstandig onder-
nemer met een ‘foodbakfiets’ die hij
met vrienden bouwde.

Net voor corona kwam daar een
foodtruck bij. ,,Met een foodtruck
ben je veel mobieler en praktischer en
ik kan nu op meer festivals en evene-
menten staan.” De grootste uitdaging op
dit moment is het vinden van personeel.
,,Als jij me daaraan zou kunnen helpen, heel
graag,” lacht hij.

Ook Valladares moest tijdens corona
creatief zijn, hij startte een cateringbedrijf
met paella en tapas maar wil nu weer volle-
dig over op de churroverkoop vanuit de
foodtrucks. ,,Die herinneren mij aan mijn
jeugd.”

De bewuste festivalbezoeker valt ook op
bij Valladares, ,,Op bepaalde festivals, zoals
Psy-Fi in Leeuwarden mag je alleen staan als
je duurzaam en biologisch werkt.” Daarom
springt hij daar ook op in, de zakjes waarin
de churro’s zitten zijn biologisch afbreek-
baar en hij werkt toe naar een volledig biolo-
gische churro.

NANNE DUSSELAAR (42)
Naast de grote festivals zijn het ook steeds
meer de dorpsfeesten, kleinere festivals en
bedrijfs- en andere feestjes die interesse
hebben. Op dat soort evenementen staat
Nanne Dusselaar uit Wommels regelmatig.
Hij heeft in de afgelopen vijf jaar besloten bij
zijn cateringbedrijf een foodtruck aan te
schaffen en is zo’n vier jaar fulltime eigenaar
van de barbecuefoodtruck ‘Gewoan Lekker’.
Daarvoor was hij twintig jaar banketbakker
in verschillende bakkerijen.

„Ik haw der altyd al fan alles by dien, sa as
barbecues jaan oan famylje en freonen. Dy
seinen dan faak: wêrom dochst der net mear
mei?” Hij typeert het dan ook als een uit de
hand gelopen hobby. „It is sa leuk en gesel-
lich, dat hiele sfearke, datst bûten bist en it
fertsjinnet ek nochris moai.” Bovendien is
een foodtruck praktischer volgens hem,

Festivalgangers
willen bewust eten

H
et festivalseizoen is begonnen
en daar hoort lekker eten bij.
Op de meeste festivals zijn de
eetgelegenheden de laatste
jaren aardig uitgebreid en zijn

er meer opties dan een snackje of een stuk
pizza. Foodtrucks met opvallend vaak En-
gelstalige namen als ‘Wafelicious’ of ‘BBQ
Deals on Wheels’ zijn in de afgelopen vijf
jaar landelijk verdubbeld.

Ook in Friesland is een dikke verdubbe-
ling te herkennen: van 31 naar 80 trucks om
precies te zijn. Dat is vergeleken met de
landelijke koploper Noord-Holland niet eens
zo heel veel, in die provincie zijn 615 food-
trucks gevestigd. Alleen Drenthe en Zeeland
hebben absoluut gezien minder foodtrucks
dan Friesland. Toch is de sterke groei in de
laatste vijf jaar opvallend, helemaal omdat
twee jaar ervan zo goed als zonder evene-
menten zijn verlopen.

ROY RUSTICUS (33)
Daar verbaast ook Roy Rusticus (33), eige-
naar van yoghurtfoodtruckonderneming
Flowyo the Yoghurtbar zich over. ,,Ik ken
mear foodtruckeigners dy’t ophâlden binne
as dy’t derby kaam binne yn ’e koronatiid.”
Dat zou betekenen dat de grootste groei in
de jaren 2017 tot en met 2019 heeft plaatsge-
vonden.

Rusticus is zelf in 2015 begonnen, direct
na zijn studie commerciële economie. In
zeven jaar is de onderneming uitgegroeid
tot twee caravans, een ApeCar en twee
stands, die de grote festivals in Nederland,
België, Duitsland en zelfs Portugal aandoen.
Rusticus was de eerste met een yoghurtfood-
truck.

,,Ik seach dat de toetjes ûntbrutsen op de
eveneminten, mar ik tocht it moat wol sû-
ner as bygelyks iis. Dan is Frozen Yoghurt in
goed alternatyf.” Van bevroren yoghurt met
allerlei toppings tot aan een vegan variant,
veelal biologisch, staan op het menu. Dat
past bij de ontwikkeling dat de gemiddelde
festivalganger duurzamer, bewuster en
gevarieerder wil eten.

Rusticus snapt wel dat het aantal trucks
sterk is gegroeid. Mensen starten volgens
hem vaak een foodtruck vanuit een idealis-
tisch idee. Bovendien is het heel laagdrem-
pelig om te beginnen. ,,Je keapje in truck
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Het aantal foodtrucks
in Friesland is meer
dan verdubbeld. Drie
full-time foodtruckeige-
naren die allemaal weer
in rap tempo opstarten
na een evenementen-
loos coronatijdperk
vertellen hoe het leven
met hun rijdend restau-
rant eruitziet.

Nanne Dusselaar met zijn ‘Gewoan lekker’ foodtruck. EIGEN FOTO

Roy Rusticus met zijn yoghurtfoodtruck. EIGEN FOTO

Camiël Valladares met zijn churrofoodtruck. EIGEN FOTO
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Dikke verdubbeling
van foodtrucks
in Friesland

IT IS SA LEUK
EN GESELLICH,
DAT HIELE SFEARKE
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omdat je minder hoeft op en af te bouwen.
Maar nu er na corona weer voldoende

klussen zijn, zijn er ook tegenvallers. Zo
kampt ook Dusselaar met het personeelste-
kort: „Sa as it no liket, rêd ik it echt krekt.”
Ook is volgens hem het commissiegeld dat
festivals vragen gestegen, net als de perso-
neelskosten en grondstoffen van bijvoor-
beeld vlees, patat en olie. „Je moatte wol
fleksibel wêze en oeral op ynspylje kinne.”

Zo ook wanneer het gaat om de groeiende
vraag naar vegetarische en biologische pro-
ducten. De vegetarische producten levert hij
wel als klanten er om vragen, „mar leaver
net fansels.”

Dusselaar kan zich, anders dan Rusticus,
juist wel voorstellen dat er tijdens corona
meer trucks zijn bijgekomen „Doe koest de
regeltsjes omsile, want by in foodtruck koe-
ne minsken maklik ôfhelje.” De agenda staat
na corona bij Dusselaar ook weer goed vol
met op het hoogtepunt deze zomer zo’n vijf
klussen per week.


